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1. VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 Navrhovatelem je obec, městys či město ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, nacházející se v České republice (dále jen „navrhovatel“). 

1.2 Přihlašovacím formulářem je elektronický formulář dostupný na webových stránkách 

www.slepamista.cz, přes který navrhovatel vyplní údaje o přihlášeném místě (dále jen 

„přihlašovací formulář“). 

1.3 Přihláškou se rozumí odeslaný a vyplněný přihlašovací formulář podepsaný statutárním 

orgánem navrhovatele (dále jen „přihláška“). 

1.4 Místem je „slepé místo“, tj. riziková lokalita, kterou je potřeba lépe chránit, jak je blíže 

specifikované v přihlášce (dále jen „místo“). 

1.5 Porota je sdružení pěti vybraných odborníků, která je pověřena posouzením přihlášených 

projektů a vybráním vítěze (dále jen „porota“). 

1.6 Organizátorem je společnost Axis Communications s.r.o., IČ: 24135453, se sídlem Bucharova 

1314/8, 158 00 Praha 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp. zn. C 181830 (dále jen „organizátor“). 

1.7 Výhercem projektu je přihlášené místo vybrané porotou na základě odborného posouzení 

přihlášeného místa (dále jen „výherce“). 

1.8 Výhrou je bezpečnostní řešení poskytnuté organizátorem dle potřeb přihlášeného místa (dále jen 

„výhra“). 

1.9 Vyhlášení výherce proběhne po dvou kolech výběrového řízení, v rámci kterého bude porota 

z přihlášených míst vybírat nejvhodnější „slepé místo“ pro instalaci výhry (dále jen „vyhlášení 

výherce“). 

2. PŘIHLÁŠENÍ DO PROJEKTU 

2.1 Do projektu může navrhovatel přihlásit místo prostřednictvím webové stránky 

www.slepamista.cz. 

2.2 Do projektu lze přihlásit pouze takové místo, které je v majetku nebo ve správě navrhovatele. 

Navrhovatel může přijímat podněty od veřejnosti ohledně míst, která má do projektu přihlásit. 

2.3 Do projektu lze zařadit pouze takové místo, které navrhovatel řádně a včas podal organizátorovi 

za pomocí přihlašovacího formuláře, který je dostupný na webových stránkách 

www.slepamista.cz a který musí obsahovat vyplněné alespoň tyto náležitosti: fotografie místa, 

souřadnice místa, mapa místa, zejména popis místa a problémů s ním spojených, které mají být 

předmětem odborného posouzení porotou, podpis statutárního orgánu. 

2.4 K bližší specifikaci místa a jeho popisu je navrhovatel oprávněn doložit jakoukoliv dokumentaci 

dle vlastního uvážení. 

2.5 Podáním přihlášky místa uděluje navrhovatel organizátorovi svůj souhlas k užívání 

a zveřejňování zaslaných fotografií a jiných podkladů a dokumentů. 
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2.6 Organizátor je oprávněn vyžádat si od navrhovatele doplnění přihlášky pro zařazení místa do 

projektu. Nebude-li navrhovatel na tuto výzvu reagovat, je organizátor oprávněn toto místo 

nezařadit do projektu. 

2.7 Navrhovatel může přihlásit místo nejpozději do 31. 10. 2020 v 1. kole přijímání přihlášek (dále 

jen „1. kolo“), anebo poté nejpozději do 31. 1. 2021 (dále jen „2. kolo“). 

2.8 Přihlášená místa budou po dobu trvání projektu zveřejněny na webových stránkách projektu 

www.slepamista.cz, kde bude mít veřejnost rovněž možnost o každém z míst hlasovat. 

Hlasování veřejnosti ovšem nemá vliv na výběr vítěze. 

3. VYHODNOCENÍ PROJEKTU 

3.1 Finální rozhodnutí o vítězi projektu náleží porotě. 

3.2 Porota vybere místa, která postoupí k bližšímu posouzení, z míst přihlášených v 1. kole, a to na 

svém zasedání v listopadu 2020. Porota vybere taková místa, která jsou proveditelná a 

realizovatelná a kde nejsou po bližším prozkoumání porotou a po její komunikaci s obcí žádné 

překážky pro realizaci v případě vítězství projektu. Přesné datum bude upřesněno a bude 

k nalezení na webových stránkách soutěže www.slepamista.cz.  

3.3 Po setkání poroty dle čl. 4.1 porota osobně navštíví všechna vybraná místa a setká se se zástupci 

daných navrhovatelů, příslušná místa si prohlédne, doptá se na všechny potřebné detaily a na 

základě toho zhodnotí proveditelnost projektu a rovněž nechá vypracovat studii proveditelnosti 

a finanční kalkulaci potenciálních nákladů. Porota zejména posuzuje stav stávajícího 

kamerového systému v obci, existenci a typ video-management-systému (software platformy 

pro kamery), existenci a stav datové konektivy, možnost napájení elektrickým proudem v místě 

instalace. Následně porota vybere jedno vítězné místo, tj. vítěze. 

3.4 Vítěz bude vyhlášen bez zbytečného odkladu na webových stránkách projektu 

www.slepamista.cz a současně bude vítěz kontaktován organizátorem. 

3.5 Výše uvedené se uplatní obdobně na místa přihlášená ve 2. kole. Přesné datum setkání poroty 

k posouzení těchto míst bude upřesněno a bude k nalezení na webových stránkách projektu 

www.slepamista.cz. 

4. VÝHRA 

4.1 Výhrou se rozumí produkty a služby v hodnotě o maximální výši 150.000 Kč bez DPH. 

4.2 Do výše hodnoty výhry jsou zahrnuty jednorázové náklady pro zřízení funkčního 

zabezpečovacího systému na daném místě a jeho instalace a související náklady až do 

výše hodnoty výhry. Nemusí ale zahrnovat náklady na kompletní technickou přípravu 

(např. síťové připojení a napájení) ani budoucí náklady na servis či internetové připojení. 

Celkovou proveditelnost instalace a její dlouhodobou udržitelnost v rámci stanovené 

výše výhry posoudí porota. 
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4.3 Výhru nainstaluje organizátor, popř. na žádost navrhovatele třetí osoba, kterou organizátor 

zaškolí zdarma. Organizátor tímto způsobem garantuje kvalitu provedení i instalace výhry. 

4.4 Pokud by náklady realizace vybraného místa měly přesáhnout částku uvedenou v čl. 4.1, veškeré 

náklady přesahující tuto částku ponese výherce, bude-li s tím souhlasit. Nebude-li s uvedeným 

navrhovatel souhlasit, bude projekt realizován pouze do výše částky dle čl. 4.1, nebo se může 

výherce výhry vzdát. 

4.5 Výhra musí být nainstalována nejpozději do šesti měsíců od vyhlášení vítěze. Vítěz je povinen 

poskytnout organizátorovi a subjektu, který bude zajišťovat instalaci výhry, veškerou nezbytnou 

součinnost. Nedojde-li k instalaci výhry v uvedené lhůtě, je organizátor oprávněn výhru výherci 

odebrat.  

4.6 Vzdá-li se výherce výhry nebo je-li výhra výherci odebrána nebo neposkytuje-li výherce 

nezbytnou součinnost k instalaci výhry, vybere porota místo jiné, které bude následně 

považován za vítěze projektu. 

4.7 Na výhru není právní nárok. 

4.8 Po instalaci výhry bude provozovatelem daného kamerového systému výherce nebo jím 

pověřený subjekt. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Tyto podmínky soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 17.8.2020. 

5.2 Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu. 

5.3 Kontaktní údaje organizátora: Axis Communications s.r.o., info@slepamista.cz 

 

V Praze, dne 17.8.2020 

 

 


